Referat fra 27. okt 2016
Tid og sted
Den 27. oktober 2016 klokken 19.00, i Skamby Multihus.
Tilstede: Bente, Claus, Peter, Bo, Jonas

Referat
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Godkendelse af referat
a. Referatet skal altid vedlægges en opgaveliste fra mødet med tydelige ansvarlig for
arrangementet
b. Referatet er godkendt
Bladet - Deadline er 1. november.
a. Prøvetrykket fra det nye trykkeri er godkendt
i. De har længere levering men er lidt billigere
b. Claus skriver for borgerforeningen
c. Vi finder vinder af kontingent konkurrencen
d. Der reklameres ikke længere for service
Velkomstpakke til nye borgere.
a. Adgang for 2 personer fra husstanden
b. Uddeling går fint og der kommer godt med nye folk til
Afviklede arrangementer.
a. Troldefest
i. Generelt godt
ii. Lørdag er stadig lidt død om dagen, men er nok svært at gøre meget ved uden den
helt rigtige idé
1. Børneloppemarked
2. Byttemarked
3. Flere boder
b. Vikingemarked.
i. I hensyntagen til vejret var det fint besøgt
ii. Økonomisk er det stadig arbejdsindsatsen værd
iii. Gæsterne var meget tilfredse
iv. Der bliver kigger nærmere på arrangements økonomi da kommunes tilskud falder
fremadrettet, vi syntes man skal passe på med at hæve entre
v. Mjød kunne måske være et nyt produkt til næste år
vi. Kommunen har permanent lejet en bramme nord for lunden som der bliver sået græs
i
Fibernet i lokalområdet? Ullerup?
a. Der bliver arbejdet og der omkring 60% tilslutning i det område som Ullerup ligger i.
b. Vi skriver lille status om vores område til bladet
Trafik.
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8.
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a. Vi arbejder på cykelsti, bump på brøndstrupvej og ændring af chikaner ved
bredgade/thorupvej
Kommende arrangementer
a. Julemarked
i. Vi støtter med de hænder der er behov for
b. Juletræ
i. Vi hjælper gerne med hænder
Multihus
a. Indkøb af stole
i. Vi vil gerne bruge midler fra borgerforeningen til at købe stole til multihuset
Glavendruplunden/Vikingemarked 2017.
a. Se tidl. Punkt om vikingemarked
Mødeaktivitet
a. Næste møde
i. Generalforsamling med efterfølgende møde 19. januar klokken 19.00 i multihuset
b. Generalforsamling 2017
i. Bo, Claus, Mette og Jesper J er på valg

Stop for udlån af service
a. På grund af succes med udlejning af multihuset er det ikke muligt længere at leje det ud

Eventuelt.

